
        

29 februari 2020 

 

32 Nats             lördagen den 15 februari 2020 

 

Året går fort, åter dags för 32 Nats, racet har körts sen 1988 och är då nr 32 i 

ordningen.  

Kval och finaler om 4x3min i alla klasser. 

 

Prod-32 börjar dagen som vanligt. Åtta bilar anmälda.   

Kvalvinnare Stefan Törnfeldt  4.100, före Lasse Törn och Lasse Pettersson.  

B-final. Janne Andersson, Mia Ekman, Peter Bäckström och Mats Augustinsson. 

Händer inte så mycket, några avåkningar här och där, mest där. Janne har pulat ihop 

bilen för ledning, före Mia och Peter med sin gamla Eurotoy, som väl i dessa 

sammanhang närmast kan ses som ett museiföremål. Efter 92 varv plockar Mats av 

sin bil. Muttrar något om helt okörbar. Missnöjd eller så tycker han kanske att han 

ligger i vägen? Janne ökar trycket och tar ledningen i racet på 133 varv. Mia och 

Bäckis slutar på 130 med Mia först.  

 

A-final. Stefan och Lassarna Törn - 

Pettersson - Blomqvist. Blir liksom två race 

i ett, Stefan T och Lasse T om platserna ett 

och två, samt Lasse P och Lasse B om tre 

och fyra. Stefan i knapp ledning men ökar 

lite och får knappt fyra varv efter halva 

racet. Lape klart före Blomman. Med en 

minut kvar krockar Stefan och får köra i mål 

med en bil som känns osäker, men håller 

ändå Lasse T på säkert avstånd. Lasse P 

kör ifrån Blomman och blir totaltrea.                           

                                        2: Lasse T         1: Stefan         3: Lasse P 

 
Stocker 32. Dagens populäraste klass, 11 bilar. Tre finaler. 

Kvalvinnare Stefan Törnfeldt  4.333, före L-G ”Knacke” Börjesson och Theo 

Andersson.  

C-final.  Mia, Lape och Jan A. Mia som hade bäst kvaltid tog en knapp ledning med 

Lasse P hack i häl och Janne två varv senare. Lasse tog över ledningen en kort 

stund, men Mia tog tillbaka den. Janne ännu längre bakom. Mia vinner med drygt ett 

varv före Lasse P och Janne långt efter. 



B-final.  Peter B, Mats A, Lasse Blomqvist och Hans Pettersson. De fyra hade 

liknande kvaltider. Peter kör bra i början och tar ledning med ett varv. Mats, Blomman 

och Hans tillsammans som trillingar. Peter ökar farten Mats och Blomman är nu 

tvillingar, medan Hans bil har svårt att hänga på. Motorn är inte så pigg längre. Peter 

vinner på fina 148 varv före Mats 141 och 

Blomman 140, Hans 138.     

A-final.  Stefan Törnfeldt, L-G ”Knacke” 

Börjesson, Theo Andersson och Lasse T. 

Knacke tar ledning med några meter, sen 

kommer Stefan och Theo ikapp, Lasse fyra. 

Inför sista leder Stefan med två varv före nya 

tvåan Lasse. Knacke trea och Theo fyra, men 

på samma varv. När racet är över står Stefan 

som vinnare före Lasse, Knacke och Theo. 

     2: Lasse T       1: Stefan       3: Knacke 
 

Formel 32 är nästa race. 9 bilar var besiktigade till start. Då blir det Round-Robin.  

Stefans tredje kvalvinst för dagen, 3.750 före Theo och Hans P.  

B-final. Mats A, Lasse P, Mia, Knacke och Janne börjar som R-R. Mats som har en 

bil som går bra leder klart från början, Mia Lasse P och Janne hänger ihop efter 

halva racet. Mats ångar på och vinner med många varv före Lasse P och Mia på 

samma varv med Lasse halva varvet före Mia. Janne några varv senare och Knacke 

med en bil som han är lite missnöjd med. 

A-final. Stefan T, Theo A, Hans P, och Peter 

B. Stefan håller knapp ledning från svåra 

gröna spåret. Sen följer Theo, Hans och Peter. 

Racet ser ut på samma sätt mest hela tiden. 

När strömmen slås av har Stefan fått ihop 173 

varv, Theo 167, Hans 160 och Peter 153 

 

        2: Theo         1: Stefan         3: Hans 
 

Eurosport 32 är dagens sista race. 10 bilar till start. Även här tre finaler. 

Kvalet vinner Theo med en mycket snabb bil på 3.023, före Stefan och Mats. 

C-final.  Mia, Lasse P och Knacke. Mia och Lasse P kör sida-vid-sida i början, 

knappa varvet emellan. Knacke två varv efter. Mia gasar lite till och Lasse gör vad 

han kan men måste släppa Mia och titta lite i backspegeln. Mia tar målflaggan på 164 

varv, Lasse 161 och Knacke 155.   

B-final. Peter B, Jan A och Lasse B. Efter halva racet, Peter och Janne har ett tätt 

race med Lasse två varv senare. Inför sista heatet helt jämnt mellan Peter och 

Janne, med Blomman nu tre varv efter. Ombytta roller i mål, nu Janne knappt ett varv 

före Peter och Blomman som trea.  



A-final. Theo, Mats, Stefan, Hans P. I första rätt så jämnt, mellan Stefan och Theo 

Mats bara något varv efter. Hans ytterligare lite efter. Hans P kabelbrott i början av 

andra heatet. Han återkommer från depåbesöket men hopplöst efter.  

Trion där framme kör vidare. Mats nu tre 

varv efter. Nu händer det som inte får hända, 

ett limmat drev släpper från bakaxeln, på 

Stefans bil. Snabbt byte men han blir 11 varv 

efter. Theo defilerar i mål, Mats som tvåa 

och Stefan klarar bronset. Grattis Theo till 

den första vinsten i 32-Nats.  

    2: Mats         1: Theo         3: Stefan 

 

Tack Knacke för priser till de fyra vinnarna 

av Concourse d’Elegance.  Några flaskor 

från Brygghuset. 

 

Övriga sponsorer:  

Little Wiking slotparts  

SAAB bilmuseum  

Ingenjörsfirman GA Lindberg 

 
Tack Ulrika, för goa varma mackor. 

 
Knacke utser Concourse-vinnare. 

 


